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ّ
المفكر العربي ،في محاضرته التي افتتح بها «مؤتمر العلوم االجتماعية
اعتبر
واإلنسانية» الذي يقام عن بعد حتى بعد غد الخميس بتنظيم «المركز العربي» ،أن

محاضرة

تصويب
تجديد مكتبة
«مـ ـفـ ـه ــوم ال ـ ــدول ـ ــة» لـ ـ ـ ع ـب ــد ال ـلــه
الـعــروي« ،املحنة العربية :الدولة
ض ــد األمـ ـ ــة» ل ـ ـ ب ــره ــان غ ـل ـيــون،
«ال ــدول ــة الـعــالـقــة :م ــأزق املــواطـنــة
والـحـكــم املــدنــي فــي املجتمعات
اإلس ــامـ ـي ــة» ل ـ ـ م ـح ـمــد الـ ـح ــداد،
«أزمــة الدولة في الوطن العربي»
ل ـ ـ ـ ع ـ ـمـ ــرو حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاوي« ،ال ـ ــدول ـ ــة
املستحيلة :محاولة لفهم العجز
العربي عن إنتاج الدولة الحديثة»
لـ فارس تركي محمود.
ه ـ ـ ـ ــذه م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن أشـ ـه ــر
املــؤل ـفــات الـعــربـيــة ال ـتــي تـنــاولــت
الدولة ضمن معالجات معرفية
مـ ـتـ ـن ـ ّـوع ــة .ع ـل ـي ـنــا أن ن ـقــاب ـل ـهــا
بــواقـعـنــا ال ـي ــوم ،بـتـحـ ّـوالتــه التي
بـ ــدأت بـشـكــل ظ ــاه ــر وصــاخــب
منذ  ،2011وبــأشـكــال ضمنية
قبل ذلك وبعده .وعلينا أال نغفل
ّ
عــن كــون «الــدولــة» تمثل محورًا
تــدور حوله الكثير من األحــداث
التي ّ
تهز مجتمعاتنا ،فقد جاء
ال ـغ ـضــب ال ـش ـع ـبــي ،م ــن تــونــس
 2011إلى العراق  ،2019ليشير
ّ
التصورات
إلى نهاية الكثير من
الـقــديـمــة ح ــول الــدولــة واملفاهيم
التي تدور في فلكها.
هــل مــا زال مفهوم التنمية كما
ك ــان؟ مفهوم امل ـســاواة؟ مفهوم
املـجـتـمــع امل ــدن ــي؟ وه ــل مــا زالــت
مــواصـفــات رجــل السياسة هي
ذات ـه ــا؟ ومـ ــاذا ع ــن ط ــرق تدبير
الشأن العام والنصوص الناظمة
لعالقة السلطة بالشعب؟
جــرت مياه كثيرة تحت جسور
املـفــاهـيــم ف ــي مـنـطـقـتـنــا ،ومنها
م ـف ـهــوم ال ــدول ــة ،وع ـل ــى مجتمع
البحث الـعــربــي أن ينهمك اليوم
ف ــي م ـث ــل هـ ــذه امل ــراجـ ـع ــات .إن ــه
االنشغال الذي يقترحه «مؤتمر
العلوم االجتماعية واإلنسانية»
فــي دورت ــه الثامنة تحت عنوان
«الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـع ــاص ــرة:
ّ
التصور ،النشأة ،األزمة».

كي ال تصبح
ُ
النظرية أيديولوجيا

كل محاولة جدية لفهم الدولة تحتاج إلى تضافر المقاربات النظرية ،وأن االكتفاء
ّ
مركبة ومتغيّرة مثلها
بمنهج واحد ال يُجدي في فهم ظاهرة
عزمي
بشارة

عزمي بشارة في تضافر المقاربات
من أجل فهم الدولة
شوقي بن حسن

أين نحن اليوم ،كعرب ،من الدولة
ك ـم ـف ـه ــوم وكـ ـظ ــاه ــرة ن ـح ـت ـ ّـك بـهــا
ّ
ّ
ّ
يومي؟ لعله سؤال ظل ُمفلتًا
بشكل
إلى ّ
كبير من ثقافتنا لعدة أسباب ،منها
حد
ّ
تفاوت «تدخل» الدولة في حياة املواطنني،
من الحضور املبالغ فيه في بعض وجوهها
إلى الغياب املريب في وجــوه أخــرى .وعلى
مستوى آخــر ،يقف ال ــدارس العربي  -حني
ّ
ّ
نظري  -على تراث
يتصدى للدولة كمبحث
ّ
غربي ضخم ،ال يمكنه إغفاله غير أن العبور
منه قد يكون سببًا في خلق «غشاوة» عن
الدولة كوضعية عينية في الفضاء العربي.
ّ
املحصلة ،نحن أمام قصور في اإلنتاج
وفي
النظري حول الدولة يستدعي انتباه بيئة
البحث العربية.
ّ
ّ
قدم املفكر العربي عزمي بشارة نظرة على
اإلشكاليات العربية في التعامل النظري مع
ّ
واألمة
الدولة ،في محاضرة بعنوان «الدولة
ونـظــام الـحـكــم :الـتــداخــل والـتـمــايــز» ألقاها
ّأول أمس األحــد في افتتاح الــدورة الثامنة
لـ«مؤتمر العلوم االجتماعية واإلنسانية»،

وأضـ ــاء ضـمـنـهــا شـبـكــة م ــن املـفــاهـيــم الـتــي
ّ
تتفاعل مــع «ال ــدول ــة» مــؤك ـدًا على ضــرورة
ّ
التخلص من االنغالق املنهجي في التعامل
م ــع ال ـظــواهــر االجـتـمــاعـيــة ال ـحـ ّـيــة .يحتاج
َ
ـرن وعابر
فهم «الــدولــة» اليوم إلى تناول مـ ٍ
للمقاربات وإال بقيت مفلتة من بني أصابع
الباحثني ومتعالية على أجهزتهم النظرية.
ّ
ينطلق املفكر الـعــربــي ،فــي محاضرته ،من
إشارة إلى وجود «دعوات للباحثني تنتشر
مــوس ـم ـيــا ل ــاه ـت ـم ــام ل ـي ــس ف ـق ــط ب ــال ــدول ــة
ّ
بنظرياتها».
وبنيتها ووظيفتها ،بل أيضًا
ّ
وه ــو ي ــرى أن «ه ّ ــذه ال ــدع ــوة تـنـطــوي على
نبرة نــاقــدة ،فكأنها ُتشير إلــى فقر نظريّ
ٍ
ّ
في ما يتعلق بنظرية الدولة» .وهنا يلفت
إلـ ــى عـ ـب ــار ٍة راج ـ ــت ف ــي وقـ ــت م ــن األوقـ ـ ــات،
يصفها بأنها «عـبــارة ُم َ
رسلة ال تخلو من
ّ
مبالغة» ،مفادها أن «ما ينقصنا هو نظرية
في الدولة».
ّ
يعتبر بشارة أن من الضروري تناول مسألة
ال ــدول ــة ،واإلش ـكــال ـيــات ال ـتــي ت ـت ـفـ ّـرع منها،
ب ـع ـي ـدًا «ع ــن ال ـت ـنــافــر أو اإلق ـص ــاء امل ـت ـبــادل
بــن مختلف الـنـظــريــات الــرائـجــة حــولـهــا»،
ّ
وي ـبــدأ بــ«املـقــاربــة املــاركـسـيــة الـتــي ت ــرى أن

مفهوم ضمن مشروع

قدمها عزمي
ُتساعد التعريفات التي
ّ
بشارة ،ومجمل القراءات النظرية التي
اقترحها طيلة محاضرته ،في امتالك
تصور حول مفهوم أساسي يخترق
ّ
عما
حياة الناس في كل مكان ،ناهيك
ّ
ّ
معقدة
تمثّله الــدولــة من إشكالية
مفهوم/
عربيًا .الدولة بهذا المعنى
ٌ
ظاهر ٌة جديد/ة تنضاف إلى قائمة من
ّ
المفكر
المفاهيم/الظواهر التي يشتغل
العربي على تقديم تأصيالت نظرية لها.
ٌ
قائمة نجد فيها :المجتمع المدني،
الطائفية ،الحرية ،العلمانية...

أصل الدولة يكمن في الحفاظ على ُامل ّ
لكية
ال ـخــاصــة ،وأن ال ــدول ــة الـحــديـثــة نـشــأت مع
ً
النظام الرأسمالي تحديدًا ،بوصفها أداة
لتدبير مصالح الطبقة الرأسمالية وقمع
الطبقات األخرى».
م ـقــابــل ذل ـ ــك ،ت ـح ـصــر «املـ ـق ــارب ــة الـلـيـبــرالـيــة
ِّ ْ
السلم
الحاجة إلــى الــدولــة فــي الحفاظ على
االجتماعي بــوصــف الـتـجــاوزات على حرية
حاالت استثنائية،
الناس وملكيتهم الخاصة ّ ٍ
ّ
ألن القاعدة أن املجتمع ينظم نفسه من دون
ُّ
ّ
ومــن ثمة يجب مقاومة تمدد وظائف
دولــةِ ،
الدولة وأجهزتها على حساب آليات التنظيم
الذاتي لالقتصاد واملجتمع» بحسب تعبير
صاحب «أن تكون عربيًا في أيامنا».
ُ
ّ
ّ
املؤسسية
كما يذكر املفكر العربي املقاربة
التي اقترحها عالم ّاالجتماع األملاني ماكس
فيبر ،ويرى بشارة أنها النظرية التي ذهبت
إلى أعلى مستوى من التعميم ،باعتبارها
«تتعامل مع الدولة بوصفها كيانًا حديثًا
ُ
قائمًا بــذاتــه ،وال تعنى بنشوء الــدولــة بل
ببنيتها األســاسـيــة ووظيفتها ،وال سيما
استقاللية البيروقراطية وعقالنيتها».
وأخ ـي ـرًا يـشـيــر إل ــى امل ـقــاربــة الـقــومـ ّـيــة التي
ّ
ْ
«ترى ُّ
الد َول تعبيرًا عن تطلع األمم إلى ُحكم
ّ
ويستطرد
ذاتها في صيغة الدولة  -األمة»َ .
بالقول« :هــذا إذا استثنينا مقاربة فلسفة
الـ ـت ــاري ــخ امل ـث ــال ـي ــة ،وأوج ت ـع ـب ـيــرهــا عـنــد
َ َ
هـيـغــل ،وه ــي الـنـظــريــة الـتــي تـعــتـ ِـبــر الــدولــة
ّ
التقدم التاريخي املتداخل مع
نتاج مسيرة
الـعـقـلـنــة ،وم ــن ثــم فـهــي تجسيد ملفهومها
الـعـقـلــي .وه ـكــذا يصبح الـتـفــاوت والـتـنـ ّـوع
ابتعاد عن هذا املفهوم
بني الدول عبارة عن
ٍ
واقتراب منه».
ٍ
ّ
يرى بشارة أن بعض هذه النظريات ينجح
في تفسير نشوء الـ ُّـد َول في أوروبــا ال أكثر،
وبعضها اآلخ ــر ينجح جــزئـيــا فــي تفسير
ّ
ـؤك ـدًا ّأن ّ
«أي ــة مـحــاولــة نظرية
وظيفتها ،مـ
جـ ّـديــة فــي فهم الــدولــة تحتاج إلــى تضافر
هــذه املقاربات وغيرها .فليست الحصرية
النظرية مفيدة في فهم ظواهر اجتماعية
ّ
ُمــرك ـبــة وم ـت ـغـ ّـيــرة وم ـت ـط ـ ّـورة بــاس ـت ـمــرار».
يضيف« :وق ــد يـقــود اإلص ــرار على مقاربة
نظرية واحــدة لفهم منشأ الدولة وبنيتها
ووظيفتها وطابعها وعالقتها باالقتصاد
وامل ـج ـت ـمــع وال ـث ـقــافــة ،وتــأث ـيــرهــا وتــأثــرهــا
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل ،إلـ ـ ــى تـ ـح ــوي ــل ال ـن ـظ ــري ــة
إلـ ــى أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا» .ي ـل ـفــت بـ ـش ــارة الح ـقــا

إطاللة
«األفضل» أخالقيًا
فواز حداد
ّ

إل ــى ض ـ ــرورة الـتـمـيـيــز ب ــن ال ــدول ــة ون ـظــام
ال ـح ـكــم ،فــ«تــوصـيـفــات مـثــل «ديـمـقــراطـيــة»
ْ
أو «شـ ـم ــولـ ـي ــة» ال تـ ـخ ـ ّـص ال ـ ــدول ـ ــة ول ـك ــن
أن ـظ ـمــة ال ـح ـكــم ف ـي ـهــا ،وحـ ــن ن ـت ـح ـ ّـدث عــن
ّ
نتحدث عن
دول رأسمالية أو نامية فنحن
طبيعة اقتصاد تلك الدول».
يـقــول« :ال ــدول ــة ،بـمــا هــي دول ــة ،وعـلــى هــذه
ّ
الدرجة ّمن التجريد ،ليست ديمقراطية ،إل
بمعنى أنه يسود فيها نظام ديمقراطي ،وال
معنى آخـ َـر لهذا الوصف من ناحية نظرية
ويشير إلــى معنى
الــدولــة بما هــي دول ــة».
ّ
ّ
آخر للدولة الديمقراطية ،يتلخص في «أن
النظام الديمقراطي ُيعيد تشكيل ّ
مؤسسات
ال ـ ــدول ـ ــة ،ك ــالـ ـب ــرمل ــان ،والـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وج ـه ـ ًـاز
ّ
ـات ديـمـقــراطـيــة،
ال ـق ـضــاء ،لتصبح مــؤس ـسـ ٍ
وهو أحد معاني ّ«دولة ديمقراطية»» .ومن
ثـ ّـم يستدرك« :لكننا نفصل بــن املفهومني
ـ ـ ال ــدول ــة وال ـن ـظــام الــدي ـم ـقــراطــي ـ ـ ف ــي هــذه
ّ
ّ
فهم مــركـ ِـب الدولة
الحالة ،لكي نتمكن مــن ِ
الديمقراطية».
ّ
ّ
وي ــوض ــح بـ ـش ــارة« :ص ـح ـي ـ ٌـح أن ـ ــه ال يمكن
ّ
تصور الدولة من دون نظام سياسي ،ومن

ّ
دون سكان ،ومن دون طبيعة جغرافية ،ومن
ْ
ّ
دون منشأ تاريخي .ولـكــن ثمة مؤسسات
بـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة ت ــدخ ــل ض ـم ــن ّ
أي ت ـعــريــف
ّ
لـ ـل ــدول ــة .ف ـف ــي م ــا عـ ــدا امل ـص ـط ـلــح املـ ـج ــرد،
‹دول ـ ــة› ،ال ــذي َّيفيد ب ــدالالت مـثــل الـسـيــادة
َ
ورمز وعل ٍم ونشيد
باسم
والشرعية ،ويمثل
ٍ
ٍ
وطـنــي وس ـ ّ
ـردي ــة رسـمـيــة لـلـتــاريــخ تتجسد
ف ــي م ـنــاس ـبــات وأعـ ـي ــاد وط ـن ـيــة وط ـق ــوس،
وم ــا إل ــى ذلـ ــك ،ثـمــة م ـ ّ
ـؤس ـس ــات ،ثـمــة كـيــان
ْ
ّ
الضيق .ولكن ،هل هو ّمن
للدولة باملعنى
ّ
الغنى والتركيب والسماكة إلــى درجــة ُّ أنه
ِ
يمكن أن ُي َّ
باستقالل عن النظم
نظريًا،
ر
فس
ٍ
السياسية واملجتمعات؟».
ويـ ـ ـق ـ ــول صـ ــاحـ ــب ّ ك ـ ـتـ ــاب «ط ـ ـ ــروح ـ ـ ــات عــن
«من األهمية بمكان ّ أن
النهضة املعاقة» إنه ّ
نبحث في الــدولــة ،ولكنني أنصح بتجنب
ً
الغوص في مناقشة اللفظ بوصفه مدخال
للفهم  -وهو ٌ
أمر رائج  -فنتائح ّالبحث فيه
غير مثمرة» .ويشير بشارة إلى أنه قد جرى
ّ
اعتماد لفظة الدولة في وضعيات شتى في
ثقافتنا الـعــربـيــة مـنــذ اب ــن خ ـل ــدون ،ضمن
ّ
ـان ل ــم تـعــد ت ــدل عـلــى ش ــيء ال ـي ــوم لــدى
م ـع ـ ٍ

أبعد من االنشغال بالفوارق اللفظية

أن نبحث في الظواهر ال في غيـابها
انشغلت محاضرة
عزمي بشارة ،أيضًا،
بدراسة التمايز بين
الدولة ونظام
الحكم ،وقد
اعتمد في ذلك
على مفاهيم
َ
المواطنة
مثل
والبيروقراطية

لوحة لـ فخر
النساء رعد،
مواد مختلفة
على قماش
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ّ
مــن بــن اإلشـكــالـيــات الـتــي تـنــاولـهــا املـفــكــر
ال ـعــربــي ع ــزم ــي ب ـش ــارة خ ــال مـحــاضــرتــه،
إش ــارت ــه إلـ ــى أخـ ـط ــاء تـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى تضييع
فرص فهم الدولة نظريًا ،من ذلك االعتماد
ُ
من منطلق لغوي،
على البحث في «الدولة» ّ
حــن يــذهــب بعضهم إل ــى أن ـهــا تـحـيــل إلــى
ّ
التحول (انطالقًا من جذر دال ،يدول)
معنى
مقابل لفظة  Stateالتي تحيل ،على العكس،
إلى السكون والثبات ،وهو ما جعل البعض
يعتقد أن هذا الفارق اللفظي هو فارق أيضًا
ّ
بــن مفهوم الــدولــة وتشكلها هنا وهـنــاك.
ّ
ّ
كيفية
يعرج بشارة ،في هــذا السياق ،على ّ
نشوء الدولة العربية الحديثة ،ويرى أنها
ت ـع ــود إلـ ــى أج ـه ــزة ال ــدول ــة االس ـت ـع ـمــاريــة،
كـمــا ال ي ـجــوز تـجــاهــل مــرحـلــة التنظيمات
الـعـثـمــانـيــة ،فــي ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،التي
ّ
سياسيي الــدولــة الـتــركـيــة ،ومنهم
أنتجت
مصطفى كمال أتاتورك ،وبعض من باشروا
ـداب،
بـتــأسـيــس الـ ــدول الـعــربـيــة تـحــت االن ـت ـ ً
وفي بدايات االستقالل ،وساهموا مساهمة
ّ
فعالة في صياغة دساتيرها وإدارتها.
يشير بشارة إلى سؤال عربي كثير الرواج:
ملـ ـ ـ ــاذا تـ ـ ـط ـ ـ ّـورت ال ــدي ـم ـق ــرط ـي ــة فـ ــي الـ ـغ ــرب
ولـ ــم ت ـت ـط ـ ّـور ع ــرب ـي ــا ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــون
الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ن ـش ــأت م ــن رح ــم األج ـه ــزة
الـبـيــروقــرطـيــة الـغــربـيــة؟ وي ــرى أن ال ـســؤال
ال ّ معنى لــه مــن زاوي ــة العلوم االجتماعية،
ألن ـه ــا تـبـحــث ف ــي ال ـظــواهــر وال تـبـحــث في
غيابها.
ي ـن ـت ـقــل ص ــاح ــب ك ـت ــاب «امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي:

دراسـ ـ ـ ــة ن ـ ـقـ ــديـ ــة» ،ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،إلـ ـ ــى دراسـ ـ ــة
بشكل
الـتـمــايــز ب ــن ال ــدول ــة ون ـظ ــام الـحـكــم
ّ
أك ـث ــر ع ـم ـقــا ،وهـ ــو يـعـتـمــد ه ـنــا ع ـلــى ضــخ
َ
محاضرته بمفاهيم جــديــدة مثل املواطنة
والبيروقراطية ملقاربة هــذا املـحـ ًـور .يقول:
ـاوت ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ب ـن ـي ــة وحـجـمــا
«تـ ـتـ ـف ـ ً
ونجاعة بني الــدول الفقيرة والغنية ،وبني
ْ
ال ـن ـظــم الـلـيـبــرالـيــة واالش ـت ــراك ـي ــة .ول ـك ــن ال
توجد دولة من دون جهاز دولةّ ،
أي من دون
البيروقراطية .وهــذه األخيرة هي األساس
املـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـادي لـ ـتـ ـص ـ ّـورن ــا السـ ـتـ ـم ــراري ــة ال ــدول ــة
َ
ُّ
عـلــى الــرغــم مــن تـغــيــر األنـظـمــة السياسية.
وهــو ليس األس ــاس الــوحـيــد ،فاستمرارية
َ
املواطنة ،على الرغم من ّ
تبدل نظام الحكم،
ّ
هي عنصر أساسي في تصورنا للدولة».
ُ ّ
«م ــرك ــب
وي ـص ــف بـ ـش ــارة امل ــواط ـن ــة بــأن ـهــا
ّ
م ــن ال ـح ـق ــوق وال ــواجـ ـب ــات ،وت ـت ــرت ــب على
‹عضوية› الفرد املباشرة في الدولة ،وتعني
أي ـضــا الـجـنـسـيــة نـحــو الـ ـخ ــارج .والـحـقــوق
ّ
والواجبات التي تتألف املواطنة منها هي
إقليم
التجسيد األرقى لفكرة السيادة على
ٍ
ّ
وسكانه .وال يوجد ٌّ
أي من هذه العناصر
ما
ف ــي ح ــال ــة سـ ـك ــون ،أو ب ـم ـع ــزل ع ــن ال ــواق ــع
االجتماعي والسياسي واالقتصادي ،ولكن
يمكن لسكان ال ــدول فــي الـحــداثــة تثبيتها
فــي الــذهــن بوصفها تـجــريــدات ،وتمثيالت
ّ
ّ
للمكونات التي تشكل خصوصية
ذهنية
الدولة في تمايزها عن املجتمع واالقتصاد،
وحتى عن حكام أي دولة بعينها».
 ..شوقي

ليست الحصريّة النظرية
مفيدة في فهم ظواهر
ّ
مركبة
اجتماعية
نظريات الدولة السائدة
تنجح في تفسير ظواهر
في أوروبا فقط

مــواطــن ع ــادي ،كـنـمــاذج ال ــدول الـتــي كانت
ُت ّ
سمى ضمن صيغة ‹دولــة بني فــان›ّ ،
أي
الدول القائمة على عصبيات ،وال نجد لها
ال ـي ــوم حـ ــاالت م ـت ـجـ ّـســدة بــاسـتـثـنــاء حــالــة
ّ
السعودية ،مالحظًا أن بقية الدول العربية
لم تقم على مبدأ العصبية .واملفارقة التي
ّ
يــرصــدهــا ب ـش ــارة ه ــي أن ه ــذه ال ـ ــدول هي
التي بحثت عن إنتاج عصبيات في خضمّ
صراعها من أجل ترسيخ حكمها.
ّ
يـنـ ّـبــه املـفــكــر الـعــربــي أيـضــا بـخـطـ ٍـأ آخ ــر في
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـب ـحــث ف ــي «ال ـ ــدول ـ ــة» من
منطلق الفهم اللغوي ،حني يذهب بعضهم
ّ
ّ
التحول (انطالقًا
إلى أنها تحيل إلى معنى
من جذر دال ،يدول) مقابل لفظة  Stateالتي
تحيل ،على العكس ،إلى السكون والثبات،
وهو ما جعل البعض يعتقد أن هذا الفارق
اللفظي هو فــارق أيضًا بني مفهوم الدولة
ّ
وتشكلها هنا وهناك.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ّ
ّ
ّ
ـات فقيرات في
لفضائية
في بـ ٍّـث
إخبارية غربية ،ورد تقرير عن بيع ّأمـهـ ٍ
ٍ ُّ
برأي يقول« :إن شعب كمبوديا ال يؤمن
كمبوديا أطفالهن .علق على الخبر ٍ
ّ
ّ
أمور مسلم بها» .أي ّأن
ها
أن
على
نحن
بال ِق َيم األخالقية التي ننظر إليها
ً
ّ
ُ
َ
الغربيني ال يبيعون أطفالهم ،بينما يعتبر األمر مشكلة متوطنة في البلدان
ّ
املتخلفة.
ّ
ّ
ّ
ّ
ليس جديدًا ادعاء مفكرين ومحللني سياسيني ووسائل إعالم بأن «الغرب
هــو األفـضــل أخــاقـ ّـيــا» .وقــد ّ
ّ
يمتد الـحــديــث بغطرسة عــن ّ
الغربيني
تميز
النوعي من ناحية ثقافتهم السياسية واالجتماعية ،ما يدعم أسلوب حياة
ديمقراطيًا تعيش بلدانهم في ظله ،هو من دون ّأي شك أفضل بكثير من
رأي
أي أسلوب حياة آخر في تاريخ البشرية .أمـ ٌـر دفع بعضهم إلى
طرح ٍ
ّ
استعاد به العصر االستعماري ،واكتشف حاجة بلداننا إلــى التمدن من
جديد ،مع ّأن حقائق هذا العصر ال تعترف بهذا االستنتاج ،من شـ ّـدة ما
َ
هو مؤلم وغير واقعي .لكن ،حسب هذا الرأي ،ما العمل إذا كان هذا الطريق
ّ
إلدراك حقائق باتت أساسية تتعلق بالعالم.
املعروف ّأن الغرب ّ
جرب «تمدين» الكثير من شعوب آسيا وأفريقيا ،وكانت
ّ
ّ
حسب اعتقادهم تعاني من وضع أخالقي واجتماعي متخلفني ،ما كلفهم
ّ
تضحيات كبيرة إلصالح أمورهم .وعلى سبيل املثال ،تكلف البريطانيون
ّ
جنديًا ،واضطروا ،باملقابل ،إلى قتل عشرة
خالل «تمدين» كينيا مقتل 32
آالف كيني .هل ّ
تمدنت كينيا ،بحسب املنظور الغربي؟
ّ
عقب إحدى املجازر البشعة التي ارتكبها شبيحة النظام السوري ،قام أحد
قتيل ،قيل إنه من الجيش النظامي،
املقاتلني من فصائل
كبد ٍ
املعارضة بأكل ِ
وربما كان ّ
شبيحًا ـ ّ
املهم أنه إنسان .وصفت الصحافة الغربية ذلك بالفعل
ّ
ّ
ّ
الهمجي ،الذي أصاب جنديًا سوريًا على يد مسلح ثائر؛ روعتهم الوحشية
ّ
السادية التي مارسها ذلك املقا ِتل من أجل الحرية ،ما أدان الحرية نفسها
ّ
التي يقاتل من أجلها .ومع أن الحادثة مدانة ،فقد انسحبت على الثورة أيضًا،
وأصبحت هي األخــرى إرهابية .يشير ذلك إلى ّأن الغرب ال ّ
يفسر األمور
ّ
ّ
بحدودها ،أي ال يصف الجريمة بأنها جريمة بشعة فقط ،بل يتوسع بها،
بحيث يصبح الطرفان ـ النظام واملعارضة ـ متساويني ،والجرائم متعادلة.
ّ َ
التنصل من محاسبة النظام السوري على املجازر
االستنتاج العملي كان
ُ
ّ
الـتــي أق ــدم عليها .حــتــى أن مـجــزرة الـكـيـمــاوي اختتمت بـمـســاومـ ٍـة ُعقدت
َ
بــن الــراعــي ُ الــروســي واألمـيــركــي ،شــرطـ ِّـي الـعــالــم ،أرضتهما على حساب
ّ
ّ
املتفجرة،
الضحايا ،وأغلق بها ملف الكيماوي ،من دون عقابّ .أما البراميل
ُ
ّ
وكانت تلقى على املدنيني يوميًا طيلة سنوات ،فقد جرى تجاهلها ،بعدما
أثبتت عجزه حتى عن التهديد ،وإن ســارع إلى إدانــة الفصائل اإلسالمية
لتجاوزاتها غير اإلنسانية ،مع التأكيد على ّأن الطرفني يمارسان القتل
بالتساوي.
هــل الـغــرب هــو األفـضــل أخــاقـيــا؟ ال ،الـغــرب ليس األفـضــل ،بــل نحن ـ ـ في
ّ
املتردية هذه ـ األسوأ.
أوضاعنا
(روائي من سورية)

فعاليات
ّ
عدة رابطات من أهالي المفقودين والمغيّبين السوريين ،مثل «رابطة عائالت
تنظم ّ
لقاء عبر «زووم» عند الخامسة من عصر غد األربعاء بتوقيت
قيصر» و«مسار»،
ً
أوًال .يشارك في اللقاء ممثّلون عن هذه
دمشق ،بعنوان الحقيقة والعدالة ّ
ّ
مختصة بشؤون المفقودين في
منظمات دولية
الرابطات ومسؤولون في
ّ
سورية.
الجندر والهوامش عنوان سيمينار افتراضي تلقيه عبر «زووم» األنثروبولوجية
الفلسطينية ـ األميركية ليلى أبو لُغد (الصورة) يوم الخميس  8نيسان /إبريل المقبل،
عند الثالثة والنصف من بعد الظهر بتوقيت القدس .السيمينار من تنظيم مجموعة
المهتمة بالدراسات
«نظريّة من الهوامش» ( )Theory from the Marginsالنرويجية،
ّ
ما بعد االستعمارية والديكولونيالية.
تحتضن «ساقية عبد المنعم الصاوي» في القاهرة ،عند الثامنة من مساء غد
األربعاء ،حفًال موسيقيًا لفرقة إيجيبادور .يجمع اسم الفرقة بين التروبادور ومصر،
تمتد من الهند
وهي تسعى إلى تقديم أعمال تخلط ألوانًا موسيقية مختلفة،
ّ
إلى أميركا الالتينية ،لكنّها ترتكز بشكل أساسي على الموسيقى العربية.

المتوسط والشرق األوسط»
ظهيرة الجمعة المقبل ،يقيم «معهد بحث ودراسات
ّ
الذهب األســود :تاريخ عربي للنفط للباحث
في باريس تقديمًا لكتاب في بالد
َ
الفرنسي فيليب بيتريا ،يشارك فيه مؤلّفه ويديره الصحافي دومينيك فيدال
(الصورة) .يؤرّخ بيتريا ،في هذا الكتاب ،لقرنين من عالقة العالم العربي بالنفط.

